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Pradell Arabic is a multiscript
typeface that matchmakes both
Latin and Arabic scripts in a
harmonic dialogue. Arabic is based
on traditional Naskh calligraphic
style and it is intended for Arabic
literature text composition. Pradell
(Latin) is the result from a research
study on 18th century Spanish type
specimens and, furthermore, is
freely inspired from punches cut by
catalan punchcutter Eudald Pradell
(1721-1788). Pradell Arabic combines
with Pradell Roman as its Latin

Styles

Pradell Arabic
Pradell Arabic Bold

Awards
*ED Award 2011

Related fonts
Pradell

www.typerepublic.com | © Typerepublic. Barcelona 2019

قرص احلمراء
وتبحث عن قمر يف السامء

شكرا جزيال
ترتيبات أمنية ضخمة ملواكبة كالسيكو األرض يف الليغا

نجد اجلامل
مدينة برشلونة للسالم
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Pradell Arabic Regular 24pt

يف العرشين سنة األخرية مل يأت من فراغ إطالق
وصف “كالسيكو األرض” عىل مواجهة برشلونة
وريال مدريد أو كالسيكو الكرة اإلسبانية ،ألن

Pradell Arabic Regular 20pt

حذر سفري الصني لدى تركيا من تقويض العالقات

االقتصادية بني اجلانبني إذا استمرت أنقرة يف انتقاد معاملة

بكني ألقلية اإليغور املسلمة .وجاء حتذير السفري دينغ يل يف
الوقت الذي تتطلع فيه الرشكات الصينية لالستثامر يف

Pradell Arabic Regular 12pt

عرفت النساء العباءة ذات اللون األبيض ولبستها يف عرص ما قبل اإلسالم ولكن بسبب فرتات

احلزن التي مر هبا العراق خالل حقبة العرص العبايس وما فعله املغول ببغداد تغري لون العباءة إىل
األسود ،إال أن البغداديات يعتربن العباءة رمزا للجاذبية واجلامل واألناقة حتى تغنى هبا الشعراء

والفنانون .وتستحرض بلقيس البغدادي وهي تتلمس أطراف عباءهتا املمتلئة باخلرز األسود ،شباهبا

مع رفيقاهتا عندما جيتمعن يف بيت أهلها ببغداد الختيار أمجل عباءة ،فقد كانت العباءة بالنسبة

هلن رمزا للجامل والتباهي .يف حني تعترب أمل العبيدي أن العباءة إرث والدهتا وجدهتا فقد كانت

املظهر الرسمي لنساء العائلة وتقليدهم املحافظ رغم أهنا ارتدهتا يف الصغر .وتنحدر العبيدي من
Pradell Arabic Regular 8pt
وعىل مدى قرنٍ من الزمان من هذا التاريخ ،مل ت ُ َ
ول املنطقة املعروفة

بـ “بالد النوبة” –موطن حضارات أقدم األرس املرصية ،والتي حتاذي

ضفتي هنر النيل يف املنطقة التي تعرف اليوم بشامل السودان وصعيد

مرص -سوى قليل من االهتامم .كانت األرض وعرة ،وطرد بعض علامء
ً
ذاك العرص عن أذهاهنم رص ً
خفية فكرة تفيد بأن هؤالء األفارقة
احة أو

واحدة من أعظم وأقدم احلضارات املعروفة يف العامل” .سافر سبنرس

خالل األعوام العرش املاضية إىل موقع ص ّوره أسالفه من األكادمييني منذ
قرن من الزمان ،وهو “عامرة غرب” ،ويبعد حوايل  100ميل جنوب
احلدود املرصية السودانية .من خالل جهازه الذي يسمى :مقياس

املغناطيسية ،الذي يقيس النامذج املغناطيسية يف املالمح املسترتة حتت

ذوي البرشة السوداء كانوا قادرين عىل إبداع صور الفن ،والتكنولوجيا،

األرض ،حيدد سبنرس آالف القراءات يك يرفع النقاب عن أحياء بأكملها

العلمية املعارصة تتعامل مع النوبة القدمية باعتبارها مجرد منطقة تابعة

تسمى “اجلثوة” ،املوجودة فوق املقابر حيث تستلقي اهليالك العظمية

قليلة .يقول نيل سبنرس عامل اآلثار باملتحف الربيطاين“ :تعترب هذه

حوايل  1300-800قبل امليالد

واملدن الكبرية مثل هذه املوجودة يف مرص أو روما .وال تزال الكتب

ملرص؛ إذ يشار يف أفضل األحوال إىل الفراعنة السود من خالل فقرات

مدفونة حتت األرض ،وقواعد أهرامات ،وتالل الدفن املستديرة ،التي
األرسة اجلنائزية -التي تنفرد هبا النوبة– التي يعود تارخيها إىل
فوق
ّ
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Pradell Arabic Bold 24pt

يف العرشين سنة األخرية مل يأت من فراغ إطالق
وصف “كالسيكو األرض” عىل مواجهة برشلونة
وريال مدريد أو كالسيكو الكرة اإلسبانية ،ألن
Pradell Arabic Bold 20pt

حذر سفري الصني لدى تركيا من تقويض العالقات

االقتصادية بني اجلانبني إذا استمرت أنقرة يف انتقاد

معاملة بكني ألقلية اإليغور املسلمة .وجاء حتذير السفري
دينغ يل يف الوقت الذي تتطلع فيه الرشكات الصينية

Pradell Arabic Bold 12pt

عرفت النساء العباءة ذات اللون األبيض ولبستها يف عرص ما قبل اإلسالم ولكن بسبب فرتات

احلزن التي مر هبا العراق خالل حقبة العرص العبايس وما فعله املغول ببغداد تغري لون العباءة إىل
األسود ،إال أن البغداديات يعتربن العباءة رمزا للجاذبية واجلامل واألناقة حتى تغىن هبا الشعراء

والفنانون .وتستحرض بلقيس البغدادي وهي تتلمس أطراف عباءهتا املمتلئة باخلرز األسود،

شباهبا مع رفيقاهتا عندما جيتمعن يف بيت أهلها ببغداد الختيار أمجل عباءة ،فقد كانت العباءة

بالنسبة هلن رمزا للجامل والتباهي .يف حني تعترب أمل العبيدي أن العباءة إرث والدهتا وجدهتا فقد

كانت املظهر الرسمي لنساء العائلة وتقليدهم املحافظ رغم أهنا ارتدهتا يف الصغر .وتنحدر

Pradell Arabic Bold 8pt
وعىل مدى قرنٍ من الزمان من هذا التاريخ ،مل ت ُ َ
ول املنطقة املعروفة

الربيطاين“ :تعترب هذه واحدة من أعظم وأقدم احلضارات املعروفة

بـ “بالد النوبة” –موطن حضارات أقدم األرس املرصية ،والتي حتاذي

يف العامل” .سافر سبنرس خالل األعوام العرش املاضية إىل موقع ص ّوره

مرص -سوى قليل من االهتامم .كانت األرض وعرة ،وطرد بعض
ً
علامء ذاك العرص عن أذهاهنم رص ً
خفية فكرة تفيد بأن هؤالء
احة أو

ويبعد حوايل  100ميل جنوب احلدود املرصية السودانية .من خالل
جهازه الذي يسمى :مقياس املغناطيسية ،الذي يقيس النامذج

والتكنولوجيا ،واملدن الكبرية مثل هذه املوجودة يف مرص أو روما .وال

القراءات يك يرفع النقاب عن أحياء بأكملها مدفونة حتت األرض،

ضفتي هنر النيل يف املنطقة التي تعرف اليوم بشامل السودان وصعيد

األفارقة ذوي البرشة السوداء كانوا قادرين عىل إبداع صور الفن،
تزال الكتب العلمية املعارصة تتعامل مع النوبة القدمية باعتبارها

مجرد منطقة تابعة ملرص؛ إذ يشار يف أفضل األحوال إىل الفراعنة

السود من خالل فقرات قليلة .يقول نيل سبنرس عامل اآلثار باملتحف

أسالفه من األكادمييني منذ قرن من الزمان ،وهو “عامرة غرب”،

املغناطيسية يف املالمح املسترتة حتت األرض ،حيدد سبنرس آالف

وقواعد أهرامات ،وتالل الدفن املستديرة ،التي تسمى “اجلثوة”،

األرسة
املوجودة فوق املقابر حيث تستلقي اهليالك العظمية فوق
ّ

اجلنائزية -التي تنفرد هبا النوبة– التي يعود تارخيها إىل حوايل 1300-
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Pradell Regular 9pt
Al-Andalus (en árabe clásico: )األندلس, fue el territorio
de la península ibérica y de la Septimania que estuvo
bajo poder musulmán durante la Edad Media, entre
los años 711 y 1492. Con el avance de la Reconquista
iniciada por los cristianos de las montañas del norte
peninsular, el nombre de al-Ándalus se fue adecuando
al menguante territorio bajo dominación musulmana,
cuyas fronteras fueron progresivamente empujadas
hacia el sur, hasta la toma de Granada por los Reyes
Católicos en 1492, que puso fin al poder islámico
en la península ibérica, aunque la mayor parte de la
población musulmana quedó en la península, unos
convirtiéndose al catolicismo y otros, con creencias
más arraigadas, marcharon a las cumbres de Sierra
Nevada hasta su definitiva expulsión.
Pradell Regular 8pt
Al-Andalus (en árabe clásico: )األندلس, fue el territorio de la
península ibérica y de la Septimania que estuvo bajo poder
musulmán durante la Edad Media, entre los años 711 y 1492.
Con el avance de la Reconquista iniciada por los cristianos de
las montañas del norte peninsular, el nombre de al-Ándalus
se fue adecuando al menguante territorio bajo dominación
musulmana, cuyas fronteras fueron progresivamente
empujadas hacia el sur, hasta la toma de Granada por los
Reyes Católicos en 1492, que puso fin al poder islámico en
la península ibérica, aunque la mayor parte de la población
musulmana quedó en la península, unos convirtiéndose al
catolicismo y otros, con creencias más arraigadas, marcharon
a las cumbres de Sierra Nevada hasta su definitiva expulsión.
El nombre al-Ándalus referido a la península ibérica, aparece
documentado por primera vez en una moneda conservada en
el Museo Arqueológico Nacional de España y datada en el

Pradell Bold 9pt
Al-Andalus (en árabe clásico: )األندلس, fue el territorio de la península ibérica y de la Septimania que
estuvo bajo poder musulmán durante la Edad Media,
entre los años 711 y 1492. Con el avance de la Reconquista iniciada por los cristianos de las montañas del
norte peninsular, el nombre de al-Ándalus se fue
adecuando al menguante territorio bajo dominación
musulmana, cuyas fronteras fueron progresivamente
empujadas hacia el sur, hasta la toma de Granada por
los Reyes Católicos en 1492, que puso fin al poder
islámico en la península ibérica, aunque la mayor
parte de la población musulmana quedó en la península, unos convirtiéndose al catolicismo y otros, con
creencias más arraigadas, marcharon a las cumbres
de Sierra Nevada hasta su definitiva expulsión.
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Pradell Arabic Regular 9pt
األندلس التسمية التي تعطى ملا يسمى اليوم شبه اجلزيرة

1492 و711 االيبرييه (جزيرة األندلس) يف الفرتة ما بني أعوام

 ختتلف األندلس عن أندلسيا التي تضم.التي حكمها املسلمون

 حاليا مثانية اقاليم يف جنوب إسبانياA تأسست يف البداية

 التي بدأت بنجاح من،كإمارة يف ظل الدولة األموية يف الشام

 بعدها تولتها دولة بني،)711-750( قبل الوليد بن عبد امللك

أمية يف األندلس عبد الرمحن الداخل وبعد سقوط دولة بني

،أمية تولت األندلس ماملك غري موحدة عرفوا مبلوك الطوائف

ثم وحدها املرابطون واملوحدون قبل أن تنقسم إىل ملوك

طوائف مرة أخرى وزالت بصورة هنائية بدخول فرناندو الثاين

A 1492  يناير2 ملك اإلسبان مملكة غرناطة يف

Pradell Arabic Regular 8pt
األندلس التسمية التي تعطى ملا يسمى اليوم شبه اجلزيرة االيبرييه

 التي حكمها1492 و711 (جزيرة األندلس) يف الفرتة ما بني أعوام

 ختتلف األندلس عن أندلسيا التي تضم حاليا مثانية اقاليم يف.املسلمون

 جنوب إسبانياA تأسست يف البداية كإمارة يف ظل الدولة األموية يف
،)711-750(  التي بدأت بنجاح من قبل الوليد بن عبد امللك،الشام
بعدها تولتها دولة بني أمية يف األندلس عبد الرمحن الداخل وبعد

سقوط دولة بني أمية تولت األندلس ماملك غري موحدة عرفوا مبلوك

 ثم وحدها املرابطون واملوحدون قبل أن تنقسم إىل ملوك،الطوائف
طوائف مرة أخرى وزالت بصورة هنائية بدخول فرناندو الثاين ملك

A 1492  يناير2 اإلسبان مملكة غرناطة يف

 وهو موثق ألول مرة، تم توثيق اسم األندلس إىل شبه اجلزيرة األيبريية

، 716 بعملة محفوظة يف املتحف األثري الوطني إلسبانيا ومؤرخ يف عام

بعد بضع سنوات من الفتح اإلسالمي لشبه اجلزيرة اإليبريية

Pradell Arabic Bold 9pt
األندلس التسمية التي تعطى ملا يسمى اليوم شبه اجلزيرة
1492 و711 االيبرييه (جزيرة األندلس) يف الفرتة ما بني أعوام
 ختتلف األندلس عن أندلسيا التي تضم.التي حكمها املسلمون
 حاليا مثانية اقاليم يف جنوب إسبانياA تأسست يف البداية
 التي بدأت بنجاح من،كإمارة يف ظل الدولة األموية يف الشام
 بعدها تولتها دولة بين،)711-750( قبل الوليد بن عبد امللك
أمية يف األندلس عبد الرمحن الداخل وبعد سقوط دولة بين
،أمية تولت األندلس ماملك غري موحدة عرفوا مبلوك الطوائف
ثم وحدها املرابطون واملوحدون قبل أن تنقسم إىل ملوك
طوائف مرة أخرى وزالت بصورة هنائية بدخول فرناندو الثاين
A 1492  يناير2 ملك اإلسبان مملكة غرناطة يف

Pradell Arabic glyph set

ا نا آ نآ إ نإ أ نأ ٱ نٱ ب ببب ت تتت ث ثثث ٹ ٹٹٹ پ پپپ ج ججج ح
ححح خ خخخ چ چچچ س سسس ش ششش ص صصص ض ضضض
ط ططط ظ ظظظ ع ععع غ غغغ ف ففف ڤ ڤڤڤ ق ققق ك ككك ک
ککک گ گگگ ل للل م ممم ن ننن ه ههه ي ييي د ند ذ نذ ڈ نڈ ر نر ز
نز ڑ نڑ ژ نژ و نو ة نة ى ء ئ ئئئ ؤ نؤ ں نں ھ ھھھ ہ ہہہ ن ۃ نۃ ی ییی
ے نے ۓ نۓ ە ۀ  ، ٫ ٬ ٪ ٤٧ ۶۵۴ ٩٨٧٦٥٤٣٢١٠ B؛ ؟ ( ٭ ) � A .
ال نال آل نآل أل نأل إل نإل ٱل نٱل نني ىس نىس يس نيس ىش نىش يش نيش ىص نىص يص نيص
ىض نىض يض نيض ىب يب ىن ين ىت يت ىث يث ىف يف ىئ يئ هنر هتر هبر هير رس نرس رش نرش رص
نرص رض نرض يري نرب نرت نرن نري نرئ ىك نىك يك نيك ىل نىل يل نيل منا منآ منأ منإ لك نلك مئر مبر منر
متر مثر مير ننئ ننث ننب ننت نني جتر حتر ختر حير جير خير حلر جلر خلر مل ملم هلر محر مجر مخر مهر
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Language support

typerepublic

Arabic, Farsi and Urdu.
Also supports all Latin languages.

Typerepublic is an independent type foundry
based in Barcelonadedicated to the design and
distribution of exclusive digital fonts. Founded
in 2003, Typerepublic shows an interest in
those aspects of local style culture. Some of the
typefaces are based on the Iberian typographic
tradition and they are, in turn, products of a
contemporary view of our local history.
In addition to our exclusive retail typefaces,
Typerepublic offers custom font design that
responds to customer needs and identity
requirements. It offers any type design
solutions, from desktop to web fonts. Also, we
could provide with both Latin and non-Latin
multiscript type families.
Some of the fonts in the catalog have been
awarded several Certificate of Excellence in
Type Design given by the Type Directors Club in
New York and the Association Typographique
Internationale (ATypI).
Typerepublic is above all a way of understanding
typography as a powerful tool for
communication, as an expression of language
and a cultural asset to serve the user experience.

andreu balius
Andreu Balius is a type designer and digital
punchcutter based in Barcelona (Spain). His first
typefaces dates back in 1988 when experimental
typography was challenged with the arrival
of digital typeface design. He designs both
retail and commissioned custom typefaces at
typerepublic.com and has been awarded with
several Excellence in Type Design for his type
design work. He is a member of AGI (Alliance
Graphique Internationale), TDC (Type Directors
Club) and ATypI (Association Typographique
Internationale).
Balius is author of the book “Type at work. The
use of Type in Editorial Design”, published in
English by BIS (Amsterdam, 2003), and has
written several articles on typography in graphic
catalogues and design magazines.
He holds a PhD in Design from the University
of Southampton (UK) and gives lectures and
workshops all around the world.
Apart from his type affairs, he also loves hiking
and riding on his mountain bike.
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